ZAPISNIK ZBORA KRAJANOV LASTOVČE

Datum:

29.9.2021 ob 18.00 uri

Kraj:

OTROŠKO IGRIŠČE V LASTOVČAH

Prisotni:

KS Bršljin - Mira Kump (predsednica)
KS Bršljin – Vanja Kavšček (tajnica)
KS Bršljin - Peter Mrkšič
Krajani naselja Lastovče

DNEVNI RED:
1. Problematika otroškega igrišča
2. Razno

Ad. 1
1. Problematika otroškega igrišča
Sklep zbora krajanov je, da lahko stanovalci Lastovč, ki jim dostop do parcel po igrišču omogoča lažjo
dostavo večjega gradbenega materiala ali drv (dovoz ali odvoz) do stanovanjskih hiš, peljejo preko igrišča
v primeru, ko drugače to ni možno. Še vedno pa vožnja po igrišču ostaja zgolj in le kot izjema in ne
pravilo. Vsi uporabniki le-tega so dolžni v primeru poškodovanja igrišča zadevo nemudoma sanirati in
spraviti v prvotno stanje. Dogovorjeno pa je in vsi so se strinjali, da vožnja po igrišču v slabem in mokrem
vremenu ni dovoljena. Vsi pa se zavedajo, da je igrišče namenjeno otrokom in naj v primeru vožnje
poskrbijo za varnost le-teh.
Lastniki psov lahko svoje pse pripeljejo na igrišče samo v prisotnosti lastnika. Obvezno in nujno so dolžni
za svojimi psi pospraviti iztrebke in ravno tako v prvi vrsti poskrbeti za varnost in nemoteno igranje otrok.

Ad. 2
1. Razno
 ŽUPANČIČEVO SPREHAJALIŠČE: Kdaj bo dokončana sanacija sprehajališča v celoti? Gre za del
pri » Petelinkarjevih«. Zahteva krajanov je, da se na koncu sprehajališče pri Vovku namesti
potopna ovira, kajti vse več se jih vozi po sprehajalni poti z avtomobili.
 PROMETNA SIGNALIZACIJA PRI GOSTILNI RONDO: Krajani opozarjajo na zožanje ceste od
začetka parkirišča gostilne Rondo, do križišča pri avtobusni postaji. Predlagajo postavitev
cestnega znaka prednostne ceste ter opozorilo lastniku lokala, o pravilnem parkiranju na
parkirišču lokala, kajti z napačnim parkiranjem ovirajo promet.
 POSTAVITEV PROMETNEGA ZNAKA PRI AVTOBUSNI POSTAJI: Zaradi povečanega prometa
težkih motornih vozil in delovnih strojev krajani zahtevajo prepoved vožnje omenjenih vozil
in zahtevajo postavitev prometnega znaka pri avtobusni postaji za prepovedan promet za
vozila z večjo težo od 7,5 t.









HRUP IN MOTEČI IZPUHI V PODJETJU LUMETAL: Krajani od krajevne skupnosti zahtevajo, da
se predsednica pogovori z lastnikom in ga opozori, da naj zapira velika vrata delavnice. S tem
bi se težave rešile.
ZABOJNIKI ZA SMETI: V naselju ste bila pred časom odmaknjena s privat zemljišča na željo
lastnice 2 kontejnerja. Krajani so opozorili na težavo, da je sedaj kontejnerjev premalo. Po
informacijah komunale NM je število odjemnih mest na gospodinjstva dovolj. Predlog Mire
Kump pa je bil, da naj se stanovalci dogovorijo in odstopijo primeren prostor, ona pa se bo
potrudila, da se ta 2 kontejnerja vrne nazaj.
SANACIJA CESTNIH JAŠKOV: Ponovno bomo obvestili pristojne službe.
KRAJA V NASELJU: Izpostavila se je tudi problematika kraje v naselju in povečan obisk romov.
Predlog je bil, da se obvesti PP NM in se jih zaprosi za večkratni obhod po naselju.
Predlog krajanov je bil tudi, da se 1x letno organizira zbor krajanov. Predlog je bil s strani KS
Bršljin podprt in dobrodošel, organizira pa se ga na sklic krajanov.

Zbor je bil zaključen ob 19.45

Zapisala:

Predsednica:

Vanja Kavšček

Mira Kump

